
матеріали науково-практичної конференції 137

Кмитюк т.л.,
аспірантка кафедри економіко-математичного моделювання Київ-

ського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

аНаліз ісНУючиХ МетоДіВ та МоДелеЙ МотиВаЦії 
ПеРсоНалУ, їХ НеДоліКи та ПеРеВаГи

мотивація персоналу займає одне із центральних місць у системі 
управління будь-яким соціально-економічним об’єктом. мотивація – це 
сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, які спонукають люди-
ну до діяльності, визначають поведінку, форми діяльності, надають цій 
діяльності спрямованості, орієнтованої на досягнення особистих цілей 
і цілей організації [4]. 

традиційно теорії мотивації розділяють на дві великі групи: змістов-
ні та процесійні [4]. Змістові теорії мотивації аналізують фактори, що 
справляють вплив на поведінку людини, її трудову активність. Дані тео-
рії дають опис структури потреб, їхнього змісту, ієрархії, пріоритетнос-
ті. Найвідоміші змістові теорії мотивації: теорія ієрархії потреб маслоу, 
теорія альдерфера, теорія двох факторів Герцберга, теорія набутих по-
треб мак-Клелланда. Всім цим змістовим теоріям властиві дві загальні 
характеристики. По-перше, в кожній чітко сформований певний погляд 
на мотивацію, який підтверджений емпіричними дослідженнями і вже 
досить довго застосовується в практиці управління. По-друге, всі теорії 
змістовної мотивації основну увагу приділяють аналізу факторів, які ле-
жать в основі мотивації, і практично не приділяють уваги аналізу проце-
су мотивації, що є основним недоліком всіх теорій змістовної мотивації.

До процесійних належать теорії, які представляють явище мотивації 
як процес, який можна проаналізувати, описати, спроектувати і спрог-
нозувати результати його реалізації, не заглиблюючись надто в природу 
і зміст самих мотивів. В даний час існує три основні процесійні теорії 
мотивації, а саме: теорія очікування В.Врума, теорія справедливості 
адамса, теорія Портера. Як змістовні так і процесійні теорії мають щось 
особливе та відмінне, що дає можливість одержати визнання теоретиків 
і внести вклад у розробку знань про мотивацію. але, основним недо-
ліком даних теорій мотивації є те, що вони лише описують процес мо-
тивації, а не кількісно вимірюють її рівень, тобто носять якісний аналіз. 
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Широко значення набуло застосування методів опису мотивації, що 
базуються на використанні математичного моделювання та сучасних ін-
формаційних технологій. так праці [2, 7, 8], присвячені опису мотивація 
праці, методам та моделям її оцінювання на підприємствах. Побудовані 
моделі базуються на математичному інструментарії такому, як: теорії 
ігор, методів оптимізації, теорії графів та теорії марковських процесів, 
в одному з досліджень за основу взято агентний підхід до визначення 
матеріального стимулювання. У працях розроблено комплекс моделей 
управління розвитком індивідуального трудового потенціалу працівни-
ків, який містить модель ієрархії потреб, моделі управління професій-
ною адаптацією, моделі управління мотивацією та навчанням, модель 
управління кар’єрою, запропонована математична модель узагальнює 
існуючі моделі стимулюючих контрактів. також здійснено угруповання 
методів мотивації за ознакою однорідності, ввівши і запропонувавши 
кількісні характеристики (інтенсивність і важливість) та шкали для їх 
оцінювання, розроблено економіко-математичну модель мотивації до 
праці, що дозволяє розраховувати величину мотивації в кількісному ви-
раженні і знаходити ефективність діяльності співробітника при відомій 
величині мотивації.

В інших дослідженнях [4, 9, 10] – акцент робиться на управління 
мотивацією персоналу. Як висновок випливає те, що кінцевою метою 
управління трудовим потенціалом із застосуванням мотивації є забез-
печення життєздатності підприємства за рахунок підвищення ефектив-
ності системи оплати праці. В дослідженнях розроблено концепцію мо-
делювання процесів управління мотивацією персоналу підприємства, 
модель життєздатної системи управління мотивацією персоналу під-
приємства. 

Запропоновано економіко-математичну модель у вигляді множинної 
нелінійної регресії, яка дозволяє визначити закономірність зміни вели-
чини преміальної складової мотиваційної системи управління залежно 
від зміни значень основних базових показників ефективності, що надає 
можливість прогнозувати рівень витрат на преміювання працівників і 
своєчасно приймати управлінські рішення щодо поліпшення мотива-
ційної діяльності. 

У роботах [1, 5, 11] представлені економіко-математичні моделі для 
визначення оптимальної мотивації в інноваційній сфері. так як одним 
з основних чинників інноваційного розвитку є працівники, то першо-
черговим завданням управлінців має бути мотивація творчих працівни-
ків до інновацій. В працях систематизовано основні тенденції та осо-
бливості форм і методів активізації інноваційної діяльності. Особливий 
акцент робиться на мотивацію праці науковців, персоналу підприємств, 
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дослідників і розробників нововведень. Запропоновано рейтинг трудо-
вих цінностей за різних типів мотивації та груп показників для оціню-
вання трудового внеску.

Описуються ряд задач з управління персоналом, де теорія ігор всту-
пає як потужний засіб не тільки моделювання ситуацій, але й в якості 
обґрунтування шляхів для побудови механізмів оптимального управ-
ління розвитком персоналу. За допомогою теорії ігор він визначає ті 
технології управління персоналом, які мають найвищу ефективність в 
досягненні мети керівника. Особлива увага зосереджена на тому, яким 
саме чином поставити теоретико-ігрову задачу. 

Подано підхід до персоналу, як домінуючої компоненти інновацій-
ного потенціалу організації та запропоновано методичний інструмен-
тарій по оцінюванню і стимулюванню персоналу інноваційних органі-
зацій. 

На жаль, незначна кількість публікацій, які присвячені дослідженню 
проблемам мотивації науково-педагогічних працівників. Наприклад, в 
праці [6]. акцент робиться на матеріальне стимулювання науково-пе-
дагогічного персоналу ВНЗ. Проблеми щодо вдосконалення мотива-
ційного механізму у вищій школі зумовлені через недосконалу систему 
державного регулювання оплати праці НПП, що обмежує можливості 
керівництва вузів щодо розробки та впровадження ефективних мотива-
ційних механізмів, а також через систему оплати праці й преміювання 
НПП. В зв’язку з цим можна вважати доцільними такі пропозиції, що 
для прийняття управлінських рішень та підвищення ефективності моти-
вації потрібно досконаліше дослідити менш досліджуванні сфери еко-
номіко-організаційних систем. Оскільки суть ефективного управління 
полягає в тому, що люди розглядаються як основа у конкурентній бо-
ротьбі, яких потрібно мотивувати, розвивати разом з іншими ресурсами 
з урахуванням характеру роботи, конкретних результатів праці, ініціа-
тивності, дисципліни, бажання підвищити свою кваліфікацію. 
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